
  
 

 

 
Interdyscyplinarne Studia Polarne KNOW 7-8 marzec 2016 

Wydział Nauk o Ziemi UŚ 
 

 Interdisciplinary Polar Studies KNOW, March 7-8, 2016 
Faculty of Earth Sciences, University of Silesia 

 
Warsztat metodyczny, pisanie publikacji, przygotowanie wniosków projektowych, planowanie 

kariery, przekaz wiedzy uczniom i studentom. 

 

Workshop on methodology, writing publications, preparing project proposals, career planning, 

transferring knowledge to pupils and students. 

 

Koordynator/coordinator: dr hab. Michał Zatoń 

 

7 marzec / March 7 

10:00 - 11:00: Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ (projekty NCBiR) - wykład będzie po polsku ale 

prezentacja w j. angielskim / Office of Collaboration with Management UŚ (projects of the National 

Center of Research and Development) – lecture is presented in Polish language but the slides are 

presented in English (sala 205 /205 room) 

11:00 - 12:00: Dział Projektów UŚ (Możliwość finansowania badań, i nie tylko, ze źródeł zagranicznych 

dla młodych naukowców) - wykład będzie po polsku ale prezentacja w j. angielskim  

/Department of Projects UŚ (Possibilities of funding scientific research, and not only, from foreign 

sources for young scientists) (sala 205 /205 room) 

12:00 – 13:00 Obiad /Dinner (sala 104 /104 room) 

13:00 - 15:15: Dr Maja Lisowska - Career development of a young scientist: challenges and 

opportunities (sala 714 / 714 room) 

 

 

 



  
 

 

8 marzec / March 8 

9:00 – 10:00: dr hab. Michał Zatoń wykład połączony z seminarium na temat przygotowania publikacji 

naukowych / Preparation of scientific publications – joined lecture and seminar. (sala 105 / 105room) 

10:00 - 10:30: Prof. Janusz Janeczek - Playing for the best - the role of the National Science Center in 

supporting young scientists). (sala 104 / 104 room) 

10:30 - 13:30: dr hab. Michał Zatoń,  wykład połączony z seminarium na temat przygotowania 

publikacji naukowych / Preparation of scientific publications – joined lecture and seminar (sala 105 / 

105 room) 

13:30 Obiad / Dinner  (sala 104 /104 room) 

14:30 - 15:15: dr hab. Michał Zatoń,  wykład połączony z seminarium na temat przygotowania 

publikacji naukowych / Preparation of scientific publications – joined lecture and seminar (sala 105 / 

105 room) 

 


